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EKUMENICZNY WYMIAR METODY TEOLOGICZNEJ

Grecki termin oikumene pierwotnie miaø charakter geograficzny i oznaczaø
ziemieÎ zamieszkanaÎ i uprawianaÎ w przeciwienÂstwie do pustyni czy puszczy
(Herodot, Arystoteles). W Nowym Testamencie termin ten zachowuje swoje
sÂwieckie znaczenie, ale obejmuje roÂwniezÇ rzeczywistosÂcÂ religijnaÎ: sÂwiat stworzony i saÎdzony przez Boga (èk 21,26), sÂwiat, w ktoÂrym Apostoøowie gøoszaÎ
EwangelieÎ (Mt 24,14) czy tezÇ sÂwiat jako miejsce historii zbawienia (Dz 17,31).
W znaczeniu tresÂciowym terminem ekumenizm najczeÎsÂciej okresÂla sieÎ zjednoczeniowaÎ dziaøalnosÂcÂ podejmowanaÎ od konÂca XIX przez niektoÂre wspoÂlnoty
anglikanÂskie i protestanckie, a potem takzÇe przedstawicieli chrzesÂcijanÂstwa
wschodniego i wreszcie KosÂcioÂø katolicki1. SoboÂr WatykanÂski II, wypowiadajaÎc
sieÎ w dekrecie Unitatis redintegratio (1964) o ¹sÂwieÎtej tajemnicy jednosÂciº
(DE 2)2, zakøada trzy rodzaje ekumenizmu: duchowy, doktrynalny i praktyczny3. W odniesieniu do ekumenizmu duchowego Ojcowie Vaticanum II stwierdzajaÎ:
Rzeczywisty ekumenizm nie istnieje bez wewneÎtrznej przemiany. Wszak z nowosÂci
ducha, z zaparcia sieÎ samego siebie i z swobodnego wylania miøosÂci pochodzaÎ i dojrzewajaÎ pragnienia jednosÂci. Dlatego u Ducha SÂwieÎtego musimy wypraszacÂ øaskeÎ szczerego umartwienia, pokory i cichosÂci w posøudze, a takzÇe braterskiej wspaniaøomysÂlnosÂci ducha wobec drugich (DE 7).

Ekumenizm doktrynalny z kolei bazuje na studium i dialogu:
NalezÇy poznawacÂ ducha braci odøaÎczonych. NiezbeÎdne do tego jest studium, ktoÂre
trzeba podejmowacÂ w prawdzie i zÇyczliwosÂci. NalezÇycie przygotowani katolicy powinni
1

Por. W. Hanc, Ekumenizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1995, kol. 853.
Cytaty oraz skroÂty dokumentoÂw Soboru WatykanÂskiego II wedøug: SoboÂr WatykanÂski II.
Konstytucje, dekrety, deklaracje, PoznanÂ 2002.
3
Por. A. Skowronek, ProÂba okresÂlenia ekumenizmu, w: Ku chrzesÂcijanÂstwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza Lublin 1997, s. 32-37;
A.A. NapioÂrkowski, Zagadnienia ekumeniczne, KrakoÂw 2001, s. 12.
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koniecznie osiaÎgnaÎcÂ lepszaÎ znajomosÂcÂ doktryny i historii, duchowego i liturgicznego
zÇycia, psychologii religii i kultury wøasÂciwej braciom. Do osiaÎgnieÎcia tego celu bardzo
pomocne saÎ spotkania obu stron, zwøaszcza z zamiarem omoÂwienia zagadnienÂ teologicznych, podczas ktoÂrych kazÇdy moÂgøby dyskutowacÂ jak roÂwny z roÂwnym, byleby
tylko uczestnicy tych spotkanÂ, dziaøajaÎcy pod kierunkiem biskupoÂw, byli naprawdeÎ
znawcami przedmiotu (DE 9).

Wreszcie ekumenizm praktyczny polega najogoÂlniej na wspoÂøpracy:
[...] wszyscy wierzaÎcy w Chrystusa mogaÎ sieÎ øatwo nauczycÂ, jak sieÎ lepiej wzajemnie
poznacÂ i wyzÇej cenicÂ oraz torowacÂ drogeÎ do jednosÂci chrzesÂcijan (DE 12).

Ekumenizm jest zatem zjawiskiem zÇywym, zøozÇonym i powazÇnym. Na gruncie naukowym zajmuje sieÎ nim przede wszystkim teologia ekumeniczna.
W. Hanc zauwazÇa jednak, zÇe caøkowite powiaÎzanie zagadnienÂ ekumenicznych
z jednaÎ tylko dyscyplinaÎ mozÇe doprowadzicÂ do ¹zaprzepaszczenia ekumenicznego wymiaru innych dyscyplin teologicznychº4. Nic wieÎc dziwnego, zÇe teolog
ten opowiada sieÎ takzÇe za ekumenicznym wymiarem caøej teologii czy wreÎcz
caøej chrzesÂcijanÂskiej praxis: ¹Ekumenizm wytycza i okresÂla skierowanie teologii ku misji pojeÎtej uniwersalistycznie dla okazania peøni prawdy chrzesÂcijanÂskiejº5; ¹[...] moÂwiaÎc o ekumenicznym wymiarze teologii, musimy miecÂ na
uwadze zaroÂwno teorieÎ, jak i praktykeÎ zÇycia, formacjeÎ doktrynalnaÎ i duchowaÎ,
postaweÎ profesoroÂw i studentoÂw, ekumeniczny charakter chrzesÂcijanÂskich pism
i praktykeÎ duszpasterskaÎ w parafiachº6.
Papieska Rada ds. JednosÂci ChrzesÂcijan w Dyrektorium ekumenicznym
(1993) stwierdza:
ChociazÇ wymiar ekumeniczny winien przenikacÂ caøaÎ formacjeÎ teologicznaÎ, jest rzeczaÎ
szczegoÂlnie wazÇnaÎ, by kurs ekumenizmu byø realizowany w ramach cyklu pierwszego,
w momencie jak najbardziej do tego wskazanym. Kurs ten powinien bycÂ nawet obowiaÎzkowy. NajogoÂlniej rzecz bioraÎc oraz majaÎc na uwadze konkretne okolicznosÂci,
kurs ten mozÇe miecÂ tresÂcÂ nasteÎpujaÎcaÎ: a) pojeÎcia katolickosÂci, jednosÂci organicznej
i widzialnosÂci KosÂcioøa, oikoumene ekumenizmu, z uwzgleÎdnieniem ich poczaÎtkoÂw
historycznych i aktualnego znaczenia z katolickiego punktu widzenia; b) doktrynalne
podstawy dziaøalnosÂci ekumenicznej ze szczegoÂlnym zwroÂceniem uwagi na wieÎzi komunii, istniejaÎce obecnie mieÎdzy KosÂcioøami i WspoÂlnotami eklezjalnymi; c) historia
ekumenizmu, zawierajaÎca takzÇe historieÎ podziaøoÂw oraz licznych daÎzÇenÂ i przedsieÎwzieÎcÂ
podejmowanych w ciaÎgu wiekoÂw, aby przywroÂcicÂ jednosÂcÂ, a takzÇe ich osiaÎgnieÎcÂ i niepowodzenÂ; roÂwniezÇ aktualny stan daÎzÇenia do jednosÂci; d) cel i metoda ekumenizmu,
roÂzÇne formy zjednoczenia i wspoÂøpracy, nadzieja na przywroÂcenie jednosÂci, warunki
jednosÂci, pojeÎcia peønej i doskonaøej jednosÂci; e) ¹instytucjonalnyº aspekt oraz aktualne zÇycie roÂzÇnych wspoÂlnot chrzesÂcijanÂskich; daÎzÇenia doktrynalne, rzeczywiste przy4
5
6

W. Hanc, Teologia ekumeniczna i jej potrzeba, w: Ku chrzesÂcijanÂstwu jutra..., s. 579.
TenzÇe, Ekumeniczny wymiar caøej teologii, w : Ku chrzesÂcijanÂstwu jutra..., s. 582.
TamzÇe, s. 586.
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czyny podziaøoÂw, wysiøki misyjne, duchowosÂcÂ, formy kultu BozÇego, troska o lepsze
poznanie teologii duchowosÂci wschodniej; f) niektoÂre bardziej specyficzne problemy,
takie jak: wspoÂlny udziaø w kulcie, prozelityzm i irenizm, wolnosÂcÂ religijna, maøzÇenÂstwa
mieszane, miejsce sÂwieckich, zwøaszcza kobiet, w KosÂciele; g) ekumenizm duchowy,
a zwøaszcza modlitwy o jednosÂcÂ i inne formy zblizÇenia sieÎ do jednosÂci, o ktoÂraÎ modliø sieÎ
Chrystus (nr 79)7.

I dalej:
Gdy chodzi o organizacjeÎ planoÂw i programoÂw studioÂw, sugeruje sieÎ, co nasteÎpuje:
a) Byøoby rzeczaÎ dobraÎ, gdyby ogoÂlny wsteÎp do ekumenizmu miaø miejsce mozÇliwie
szybko, tak by studenci mogli bycÂ wyczuleni od samych poczaÎtkoÂw studioÂw teologicznych na ekumeniczny wymiar caøych studioÂw. WsteÎp ten ukazywaøby podstawowe
elementy ekumenizmu. b) SzczegoÂlna czeÎsÂcÂ nauki o ekumenizmie znajdowaøaby swoje
normalne miejsce przy konÂcu pierwszego cyklu studioÂw teologicznych albo tezÇ przy
konÂcu studioÂw odbywanych w seminariach, tak by studenci, zdobywajaÎc szerokaÎ znajomosÂcÂ ekumenizmu, byli w stanie dokonacÂ pewnej jego syntezy z caøaÎ formacjaÎ teologicznaÎ. NalezÇy dobieracÂ starannie teksty do studiowania i podreÎczniki; powinny one
wiernie przedstawiacÂ naukeÎ innych chrzesÂcijan w historii, w teologii i w duchowosÂci,
tak by mozÇna byøo uczciwie i obiektywnie skonfrontowacÂ jaÎ oraz pobudzicÂ do dalszego
pogøeÎbienia doktryny katolickiej (nr 80).

Ponadto, w jednym z dalszych punktoÂw znajdujemy dopowiedzenie:
BeÎdzie rzeczaÎ wskazanaÎ wprowadzicÂ kursy specjalizacji z ekumenizmu, na ktoÂrych,
poza elementami wskazanymi juzÇ wyzÇej w numerze 79, mozÇna by omawiacÂ to, co
nasteÎpuje: a) aktualny stan odniesienÂ istniejaÎcych mieÎdzy KosÂcioøem katolickim a innymi KosÂcioøami i WspoÂlnotami eklezjalnymi, w oparciu o publikowane wyniki dialogu; b) studium dziedzictwa i tradycji innych chrzesÂcijan Wschodu i Zachodu; c) znaczenie SÂwiatowej Rady KosÂcioøoÂw dla ruchu ekumenicznego oraz aktualny stan odniesienÂ KosÂcioøa katolickiego do tej Rady; d) rola Rad KosÂcioøoÂw narodowych i ponadnarodowych, ich osiaÎgnieÎcia i trudnosÂci. Trzeba ponadto przypomniecÂ, zÇe wymiar
ekumeniczny winien bycÂ obecny w nauczaniu i w badaniach teologicznych (nr 88).

M. Rusecki, nawiaÎzujaÎc do konstytucji apostolskiej Jana Pawøa II Sapientia
christiana (1979), zauwazÇyø, zÇe sposÂroÂd roÂzÇnych dyscyplin teologicznych szczegoÂlnie ¹teologia fundamentalna jest podstawowaÎ dyscyplinaÎ ekumenicznaÎ albo
tezÇ podstawowaÎ dla teologii ekumenicznej, bowiem bada ona i uzasadnia fakt
zaistnienia Objawienia w sÂwiecie oraz jego przekazywania w KosÂciele, czyli to,
co zawsze interesuje wszystkie wspoÂlnoty chrzesÂcijanÂskie. Innymi søowy ± interesujaÎ jaÎ korzenie chrzesÂcijanÂstwaº8. NalezÇy zaznaczycÂ, zÇe w ramach ekumenicznego nurtu teologii fundamentalnej na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje ksiaÎzÇka
niemieckiego jezuity P. Knauera (ur. 1935) zatytuøowana Der Glaube kommt
7

Korzystam z serwisu internetowego: www.apologetyka.katolik.net.pl
M. Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, t. I: Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin
1994, s. 68.
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È kumenische Fundamentaltheologie (1999), w ktoÂrej dziaøanie
vom HoÈren: O
Ducha SÂwieÎtego zostaøo zaprezentowane jako warunek zaistnienia wiary i gwarancja jednosÂci chrzesÂcijan.
W niniejszym opracowaniu chodzi mi wøasÂnie o rozwinieÎcie tych intuicji,
aczkolwiek w jeszcze szerszym zakresie, mianowicie o nakresÂlenie ekumenicznego wymiaru samej metody teologicznej. ¹Ekumenia jawi sieÎ jako zadanie
teologiiº9. Ekumenizm stanowi przeciezÇ zjawisko, ktoÂre daje podstawy zaroÂwno dla istnienia teologii ekumenicznej, jak i akceptacji ekumenicznego wymiaru teologii jako takiej.
Â è PODZIELONY
1. KOSÂCIO

Ojcowie Soboru WatykanÂskiego II w Dekrecie o ekumenizmie wypowiedzieli sieÎ na temat ¹dwoÂch gøoÂwnych kategorii rozøamoÂw rozrywajaÎcych nieszytaÎ szateÎ ChrystusowaÎº:
Pierwsze rozøamy dokonaøy sieÎ na Wschodzie, czy to na skutek zaprzeczenia dogmatycznym orzeczeniom soboroÂw Efeskiego i ChalcedonÂskiego, czy tezÇ w poÂzÂniejszym
okresie, na skutek zerwania wspoÂlnoty kosÂcielnej (ecclesiastica communio) mieÎdzy
patriarchami wschodnimi a StolicaÎ RzymskaÎ. Inne rozøamy pojawiøy sieÎ ponad cztery
wieki poÂzÂniej na Zachodzie w nasteÎpstwie wydarzenÂ okresÂlanych powszechnie nazwaÎ
Reformacji. Wskutek tego wiele wspoÂlnot, czy to narodowych, czy wyznaniowych,
odøaÎczyøo sieÎ od Stolicy Rzymskiej. WsÂroÂd tych, w ktoÂrych trwajaÎ w pewnej mierze
tradycje i struktury katolickie, szczegoÂlne miejsce zajmuje WspoÂlnota anglikanÂska
(DE 13).

KosÂcioøy Prawosøawne, obejmujaÎce KosÂcioøy autokefaliczne, wyøoniøy sieÎ
po schizmie w 1054 r. Prawosøawie bazuje na orzeczeniach siedmiu pierwszych
soboroÂw powszechnych. Biskup wraz ze swojaÎ eparchiaÎ (diecezjaÎ) reprezentuje
KosÂcioÂø lokalny. Wszyscy biskupi saÎ sobie roÂwni (autokefalia), gromadzaÎ sieÎ na
SÂwieÎtych Synodach Hierarchii, aczkolwiek posÂroÂd KosÂcioøoÂw autokefalicznych
naczelne miejsce w sensie honorowym zajmuje Patriarchat ekumeniczny Konstantynopola (dalej: Aleksandrii, Antiochii, Jerozolimy oraz Moskiewski). Jak
pisaø O. CleÂment, teolog prawosøawny: ¹JednosÂcÂ KosÂcioøa wypeønia sieÎ przez
EucharystieÎ. KosÂcioÂø opiera sieÎ nie tylko na Chrystusie Prawdzie, lecz takzÇe na
Chrystusie ZÇyciu. To ZÇycie przekazuje sieÎ wiernym poprzez EucharystieÎ
i wszystkie sakramenty (w tym takzÇe czytanie Ewangelii), ktoÂrych punktem
centralnym i jakby søonÂcem jest Eucharystia. OtoÂzÇ sakramenty domagajaÎ sieÎ
apostolskiego sÂwiadectwa episkopatu. PotwierdzajaÎc wiernosÂcÂ Boga w tych

È kumene als
Jest to podtytuø znakomitego studium: M. Kappes i in., Trennung uÈberwinden. O
Aufgabe der Theologie, Freiburg i in. 2007.
9
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«tajemnicach», jako seÎdziowie Prawdy, ktoÂrej wszyscy chroniaÎ, jako pasterze
Chrystusowej owczarni, biskupi saÎ «nasteÎpcami» Piotraº10.
JesÂli chodzi o skutki Reformy z XVI wieku, nalezÇy najpierw wspomniecÂ
o dwoÂch najwazÇniejszych WspoÂlnotach, a mianowicie: Ewangelicko-LuteranÂskiej i Ewangelicko-Reformowanej. ChociazÇ chcaÎ one opieracÂ swojaÎ wiareÎ
tylko na PisÂmie SÂwieÎtym (sola Scriptura), to praktycznie odwoøujaÎ sieÎ takzÇe
do przyjeÎtych ksiaÎg wyznaniowych. Wedøug protestantoÂw, ¹KosÂcioÂø znajduje
sieÎ tam, gdzie zgodnie z EwangeliaÎ gøosi sieÎ Søowo BozÇe oraz udziela sakramentoÂw Chrztu i Wieczerzy PanÂskiejº11. Negacja sakramentalnosÂci SÂwieÎcenÂ
oznacza przerwanie sukcesji apostolskiej, mimo zÇe niektoÂre WspoÂlnoty charakteryzuje nie tylko ustroÂj prezbiterialno-synodalny, ale roÂwniezÇ episkopalnosynodalny. KosÂcioÂø AnglikanÂski, ktoÂry korzeniami swymi sieÎga zerwania kontaktoÂw z papiestwem przez kroÂla Henryka VIII w 1533 r., charakter reformacyjny przybraø nieco poÂzÂniej. W XIX w. sÂcieraøy sieÎ w nim trzy nurty: ewangelicki (Low Church), liberalny (Broad Church) i katolicyzujaÎcy (High Church).
Dzisiaj WspoÂlnota KosÂcioøoÂw AnglikanÂskich trzyma sieÎ Pisma SÂwieÎtego,
dwoÂch sakramentoÂw (chrztu i Wieczerzy PanÂskiej) oraz stolic biskupich w Canterbury i Yorku. Wprawdzie papiezÇ Leon XIII ogøosiø w 1896 r. niewazÇnosÂcÂ
sÂwieÎcenÂ anglikanÂskich, ale mozÇna stwierdzicÂ, zÇe anglikanizm stanowi ¹w duzÇej
mierze syntezeÎ katolicko-protestanckaÎº12.
29 czerwca 2007 r. Kongregacja Nauki Wiary wydaøa Odpowiedzi na pytania dotyczaÎce niektoÂrych aspektoÂw nauki o KosÂciele. Pytanie drugie w tym
dokumencie brzmiaøo: Jak nalezÇy rozumiecÂ stwierdzenie Soboru WatykanÂskiego II (konstytucja Lumen gentium, nr 8), zÇe ¹jedyny KosÂcioÂø Chrystusa [...] trwa
w KosÂciele katolickim, rzaÎdzonym przez NasteÎpceÎ Piotra oraz BiskupoÂw pozostajaÎcych z nim w komuniiº? OdpowiedzÂ Kongregacji Nauki Wiary jest nasteÎpujaÎca:

10
O. CleÂment, Rzym inaczej. Prawosøawny wobec papiestwa, Warszawa 1999, s. 18. IstniejaÎ
takzÇe starozÇytne KosÂcioøy wschodnie, ktoÂre uznajaÎ uchwaøy tylko trzech pierwszych soboroÂw powszechnych (pieÎcÂ tzw. KosÂcioøoÂw przedchalcedonÂskich) czy nawet tylko zasadniczo dwoÂch soboroÂw (KosÂcioÂø asyryjski). Por. J.S. Gajek, StarozÇytne KosÂcioøy wschodnie, w: Ku chrzesÂcijanÂstwu
jutra..., s. 115-135. JednoczesÂnie jednak z biegiem czasu powstaøy roÂwniezÇ katolickie KosÂcioøy
Wschodnie, zjednoczone z Rzymem, reprezentujaÎce pieÎcÂ orientalnych tradycji (aleksandryjska,
antiochenÂska, ormianÂska, chaldejska i bizantyjska), ktoÂre ¹powierzajaÎ sieÎ duszpasterskiemu przewodnictwu Biskupa Rzymuº (DKW 3).
11
K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o KosÂcioøach i wspoÂlnotach chrzesÂcijanÂskich, Warszawa 1994, s. 132.
12
TamzÇe, s. 105. NalezÇy wspomniecÂ, zÇe z kolei przede wszystkim w opozycji do orzeczenÂ
Soboru WatykanÂskiego I (1870) dotyczaÎcych prymatu i nieomylnosÂci papiezÇa powstaøy KosÂcioøy
Starokatolickie, uwazÇajaÎce sieÎ za spadkobiercoÂw daÎzÇenÂ koncyliarnych i episkopalnych w øonie
KosÂcioøa zachodniego. Por. J. Bajorek, KosÂcioøy starokatolickie, w: Ku chrzesÂcijanÂstwu jutra...,
s. 214-221.
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Trwanie (subsistentia) to niezmienna historyczna ciaÎgøosÂcÂ i obecnosÂcÂ wszystkich
elementoÂw ustanowionych przez Chrystusa w KosÂciele katolickim, w ktoÂrych
rzeczywisÂcie trwa KosÂcioÂø Chrystusowy na tej ziemi. Wedøug doktryny katolickiej
mozÇna wprawdzie powiedziecÂ, zÇe KosÂcioÂø Chrystusowy jest obecny i dziaøa
w KosÂcioøach i WspoÂlnotach nie beÎdaÎcych w peønej komunii z KosÂcioøem katolickim ± dzieÎki elementom usÂwieÎcenia i prawdy, ktoÂre saÎ w nich obecne, tym
niemniej pojeÎcie ¹trwa (subsistit)º mozÇe bycÂ przypisane wyøaÎcznie KosÂcioøowi
katolickiemu, poniewazÇ dotyczy jego charakteru jedynosÂci, wyznawanego w symbolu wiary (WierzeÎ w... ¹jedenº KosÂcioÂø); i ten ¹jedenº KosÂcioÂø trwa w KosÂciele
katolickim.

Pytanie czwarte odnosi sieÎ do charakteru KosÂcioøoÂw wschodnich odøaÎczonych od peønej komunii z KosÂcioøem katolickim. OdpowiedzÂ Kongregacji Nauki Wiary jest nasteÎpujaÎca:
Skoro KosÂcioøy te mimo odøaÎczenia posiadajaÎ prawdziwe sakramenty, szczegoÂlnie
zasÂ, na mocy sukcesji apostolskiej, KapøanÂstwo i EucharystieÎ, dzieÎki ktoÂrym saÎ
dotaÎd z nami zøaÎczone najsÂcisÂlejszym weÎzøem, zasøugujaÎ na imieÎ KosÂcioøoÂw partykularnych czy lokalnych i saÎ nazywane KosÂcioøami siostrzanymi katolickich KosÂcioøoÂw partykularnych. Dlatego przez sprawowanie Eucharystii PanÂskiej w tych poszczegoÂlnych KosÂcioøach buduje sieÎ i rozrasta KosÂcioÂø BozÇy. PoniewazÇ jednak komunia z KosÂcioøem katolickim, ktoÂrego widzialnaÎ GøowaÎ jest Biskup Rzymu i NasteÎpca Piotra, nie jest jakimsÂ zewneÎtrznym uzupeønieniem KosÂcioøa partykularnego,
ale jednym z jego wewneÎtrznych elementoÂw konstytutywnych, oznacza to, zÇe sytuacja KosÂcioøa partykularnego, w ktoÂrej pozostajaÎ te czcigodne WspoÂlnoty chrzesÂcijanÂskie, naznaczona jest ± niemniej ± brakiem. Z drugiej strony peønia powszechnosÂci KosÂcioøa, rzaÎdzonego przez NasteÎpceÎ Piotra i BiskupoÂw w komunii z nim,
z powodu podziaøu chrzesÂcijan, natrafia na przeszkodeÎ w jej peønym urzeczywistnianiu sieÎ w historii.

Wreszcie piaÎte i ostatnie pytanie dotyczyøo WspoÂlnot chrzesÂcijanÂskich powstaøych w wyniku Reformy XVI wieku. OdpowiedzÂ Kongregacji Nauki Wiary
jest tym razem nasteÎpujaÎca:
Te WspoÂlnoty nie posiadajaÎ sukcesji apostolskiej w sakramencie SÂwieÎcenÂ, przez co
brakuje im koniecznego elementu konstytutywnego do bycia KosÂcioøem. Wspomniane
WspoÂlnoty kosÂcielne, ktoÂre, szczegoÂlnie na brak kapøanÂstwa sakramentalnego, nie
zachowaøy wøasÂciwej i integralnej rzeczywistosÂci Misterium Eucharystycznego, wedøug
nauki katolickiej nie mogaÎ bycÂ nazywane ¹KosÂcioøamiº we wøasÂciwym tego søowa
znaczeniu.

Autorzy tego dokumentu powtarzajaÎ swoje wczesÂniejsze nauczanie, zawarte w wydanej w 2000 r. deklaracji Dominus Iesus: ¹WspoÂlnoty kosÂcielne,
ktoÂre nie zachowaøy prawomocnego Episkopatu oraz wøasÂciwej i caøkowitej
rzeczywistosÂci Eucharystycznego Misterium, nie saÎ KosÂcioøami w sÂcisøym sensie; jednak ochrzczeni w tych wspoÂlnotach saÎ przez chrzest wszczepieni
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w Chrystusa i dlatego saÎ w pewnej wspoÂlnocie, chocÂ niedoskonaøej, z KosÂcioøemº (nr 17)13.
2. SPECYFIKA TEOLOGII

Ojciec scholastyki, sÂw. Anzelm (zm. 1109), stworzyø najsøynniejszaÎ definicjeÎ
teologii, mianowicie: fides quaerens intellectum (wiara poszukujaÎca zrozumienia). W dziele Proslogion pisaø on nasteÎpujaÎco: ¹Nie usiøujeÎ, Panie, przeniknaÎcÂ
Twojej gøeÎbi, gdyzÇ w zÇadnym razie nie przyroÂwnujeÎ do niej mego intelektu;
pragneÎ jednak do pewnego stopnia zrozumiecÂ TwojaÎ prawdeÎ, w ktoÂraÎ wierzy
i ktoÂraÎ kocha moje serce. Nie staram sieÎ bowiem zrozumiecÂ, abym uwierzyø, ale
wierzeÎ, bym zrozumiaø. Albowiem i w to wierzeÎ, zÇe jezÇeli nie uwierzeÎ, nie
zrozumiemº14. Teologia oznacza wieÎc prowadzonaÎ w sposoÂb metodyczny rozumowaÎ refleksjeÎ nad przyjeÎtym w wierze Objawieniem BozÇym. Objawienie
BozÇe ± jak definiuje H. Seweryniak ± to ¹zbawcze darowanie sieÎ Boga ludziom;
dokonuje sieÎ ono w historii przez Jego nadprzyrodzone dziaøanie i interpretujaÎce søowo, wprowadzajaÎc we wspoÂlnoteÎ z Ojcem przez Chrystusa w Duchu
SÂwieÎtymº15. Teologia zatem sieÎga samej TroÂjcy SÂwieÎtej, niedosteÎpnej w peøni
dla czystego rozumu, ale dotyczy egzystencji czøowieka, ktoÂry wiaraÎ odpowiada
na zbawczaÎ inicjatyweÎ Boga. Objawienie osiaÎgneÎøo swojaÎ peønieÎ i kres w Jezusie
Chrystusie. Do tego momentu BoÂg byø ¹Bogiem ukrytymº (Iz 45,15). Wprawdzie ujawniø On swoje imieÎ Jahwe (por. Wj 3,1-15), przemawiaø przez prorokoÂw, a nade wszystko dziaøaø w historii Izraela, to jednak do MojzÇesza rzekø:
¹Nie beÎdziesz moÂgø oglaÎdacÂ mojego oblicza, gdyzÇ zÇaden czøowiek nie mozÇe
oglaÎdacÂ mojego oblicza i pozostacÂ przy zÇyciu»º (Wj 33,20). Dopiero z perspektywy Wcielenia, kiedy Syn BozÇy staø sieÎ czøowiekiem (por. J 1,14), sÂw. Jan moÂgø
napisacÂ: ¹[To wam oznajmiamy], co byøo od poczaÎtku, cosÂmy usøyszeli o Søowie
ZÇycia, co ujrzelisÂmy wøasnymi oczami, na co patrzylisÂmy i czego dotykaøy nasze
reÎce ± bo zÇycie objawiøo sieÎº (1 J 1,1-2). BoÂg w Jezusie, Søowie Wcielonym,
pozwoliø sieÎ søyszecÂ, widziecÂ i dotknaÎcÂ. ¹Chrystus ± czytamy w Katechizmie
KosÂcioøa Katolickiego ± Syn BozÇy, ktoÂry staø sieÎ czøowiekiem, jest jedynym,
doskonaøym i ostatecznym Søowem Ojca. W Nim powiedziaø On wszystko i nie
beÎdzie juzÇ innego søowa oproÂcz Niegoº (KKK 65). ¹Ekonomia Objawieniaº
obejmuje jednak roÂwniezÇ dzieøo Ducha SÂwieÎtego. Nasze peøne poznanie Boga
dokonuje sieÎ bowiem ostatecznie ¹w Duchu SÂwieÎtymº: ¹Duch przenika wszystko, nawet gøeÎbokosÂci Boga samegoº (1 Kor 2,10). Sam Jezus moÂwiø: ¹Duch
13

Zob. takzÇe erudycyjne studium W. Hanca: Ekumeniczny wymiar sakramentoÂw chrzesÂcijanÂskiej inicjacji w sÂwietle mieÎdzywyznaniowych dialogoÂw doktrynalnych. Studium ekumeniczne,
Wøocøawek 2003.
14 Â
Sw. Anzelm, Proslogion, Warszawa 1982, s. 144.
15
H. Seweryniak, Apologia pokolenia JPII, Pøock 2006, s. 64.
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SÂwieÎty, ktoÂrego Ojciec posÂle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziaøemº (J 14,46); ¹Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do caøej prawdyº (J 16,13). Teologiczna teoria poznania oznacza zatem drogeÎ poznania Boga biegnaÎcaÎ od Ducha
SÂwieÎtego przez Syna BozÇego do Ojca.
Objawienie, ktoÂre w peøni dokonaøo sieÎ dwadziesÂcia wiekoÂw temu, przekazywane jest w KosÂciele mocaÎ Ducha SÂwieÎtego. ¹Biblia i Tradycjaº ± to ¹dwa
sposobyº (KKK 76), pisemny i ustny, przekazywania Objawienia BozÇego, a jednoczesÂnie dwa zasadnicze zÂroÂdøa teologii. MieÎdzy Pismem SÂwieÎtym i TradycjaÎ
istnieje zwiaÎzek nierozerwalny. Jak czytamy w konstytucji Soboru WatykanÂskiego II Dei verbum:
SÂwieÎta Tradycja i Pismo SÂwieÎte sÂcisÂle øaÎczaÎ sieÎ z sobaÎ i przenikajaÎ. Obydwa bowiem
wypøywajaÎ z tego samego BozÇego zÂroÂdøa, zespalajaÎ sieÎ jakby w jedno i zmierzajaÎ do
jednego celu (KO 23).
SÂwieÎta Tradycja i Pismo SÂwieÎte stanowiaÎ powierzony KosÂcioøowi jeden sÂwieÎty depozyt
søowa BozÇego, na ktoÂrym opierajaÎc sieÎ, caøy lud sÂwieÎty zjednoczony wokoÂø swoich
pasterzy trwa nieustannie w nauce ApostoøoÂw, we wspoÂlnocie, w øamaniu chleba i modlitwie (por. Dz 2,42), tak izÇ w trzymaniu sieÎ przekazanej wiary, w jej praktykowaniu
i wyznawaniu pojawia sieÎ szczegoÂlna jednomysÂlnosÂcÂ przeøozÇonych i wiernych (KO 10).

Konstytucja Dei verbum okresÂla nasteÎpnie, jak nalezÇy rozumiecÂ Pismo SÂwieÎte i jak nalezÇy rozumiecÂ TradycjeÎ. W odniesieniu do pierwszej rzeczywistosÂci
mozÇna moÂwicÂ o definicji: ¹Pismo SÂwieÎte jest søowem Boga utrwalonym na pisÂmie pod natchnieniem Ducha BozÇegoº16. Nic wieÎc dziwnego, zÇe KosÂcioÂø uwazÇa
ksieÎgi Pisma SÂwieÎtego ¹za najwyzÇsze prawidøo swej wiaryº (KO 21) ± Biblia
stanowi norma normans non normata. Z kolei o Tradycji SoboÂr wypowiada sieÎ
przez wskazanie na jej funkcjeÎ: ¹sÂwieÎta zasÂ Tradycja søowo Boga powierzone
Apostoøom przez Chrystusa Pana i Ducha SÂwieÎtego przekazuje w caøosÂci nasteÎpcom ApostoøoÂw, aby w swoim przepowiadaniu osÂwiecani Duchem prawdy
wiernie go strzegli, ukazywali je i szerzyliº (KO 9). Katechizm KosÂcioøa Katolickiego jest blizÇszy definicji: ¹Tradycja apostolska pochodzi od ApostoøoÂw
i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykøadu Jezusa, oraz to, czego
nauczyø ich Duch SÂwieÎtyº (KKK 83). W konsekwencji ± konÂczaÎ Ojcowie Vaticanum II ± ¹KosÂcioÂø swojaÎ pewnosÂcÂ odnosÂnie do wszystkich spraw objawionych
czerpie nie z samego tylko Pisma SÂwieÎtego. TotezÇ i Pismo SÂwieÎte, i TradycjeÎ
nalezÇy przyjmowacÂ z jednakim pietyzmem i otaczacÂ takaÎ samaÎ czciaÎº (KO 9).
Tradycja wskazuje na wydarzenie poczaÎtkowe, ktoÂrym jest przekazywanie
± traditio ± przez Boga Ojca wøasnego Syna ludziom (por. Rz 4,25 i 8,32),
aktualizowane w historii mocaÎ Ducha SÂwieÎtego. ¹CiaÎgøa obecnosÂcÂ Chrystusa
w dziele Ducha SÂwieÎtego ± stwierdza F. Ardusso ± ustanawia rzeczywistosÂcÂ
16

KO 9.
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Tradycjiº17. Tradycji nie wolno utozÇsamicÂ sÂcisÂle z tym, co mozÇna udokumentowacÂ za pomocaÎ tekstoÂw patrystycznych; teksty te saÎ sÂwiadectwami zÇywej
Tradycji, niejako jej pomnikami. Tradycja ± wyjasÂnia papiezÇ Benedykt XVI
± ¹nie jest zbiorem rzeczy i søoÂw, niczym szkatuøa peøna martwych przedmiotoÂwº18. W konstytucji Dei verbum czytamy: ¹To, co zostaøo przekazane przez
ApostoøoÂw, obejmuje wszystko, co pomaga Ludowi BozÇemu prowadzicÂ sÂwieÎte
zÇycie oraz przyczynia sieÎ do wzrostu jego wiary. W ten sposoÂb KosÂcioÂø w swojej
doktrynie, w zÇyciu i kulcie przedøuzÇa i przekazuje wszystkim pokoleniom
wszystko, czym jest i w co wierzyº (KO 8). Tradycja ± komentuje Benedykt
XVI ± ¹jest zÇywaÎ EwangeliaÎº, ¹historiaÎ Ducha, ktoÂry dziaøa w dziejach KosÂcioøa dzieÎki posÂrednictwu apostoøoÂw i ich nasteÎpcoÂwº19. Tradycja to zatem
¹organiczna ciaÎgøosÂcÂ KosÂcioøaº, ¹nie jest ona zwyczajnym materialnym przekazem tego, co w poczaÎtkach zostaøo dane Apostoøom, lecz skutecznaÎ obecnosÂciaÎ Pana Jezusa, ukrzyzÇowanego i zmartwychwstaøego, ktoÂry przewodzi
i towarzyszy w Duchu zgromadzonej przez siebie wspoÂlnocieº20; ¹Tradycja
to staøa obecnosÂcÂ Zbawiciela, ktoÂry wychodzi nam na spotkanie, przychodzi
nas odkupicÂ i usÂwieÎcicÂ w Duchu przez posøugeÎ Jego KosÂcioøa, na chwaøeÎ Ojcaº21; Tradycja jest ¹nieustannaÎ obecnosÂciaÎ søowa i zÇycia Jezusa posÂroÂd Jego
luduº22.
Jan Paweø II w encyklice Fides et ratio (1998) pisaø: ¹Struktura teologii jako
nauki wiary uksztaøtowana jest przez podwoÂjnaÎ zasadeÎ metodologicznaÎ: auditus
fidei i intellectus fidei. W sÂwietle pierwszej z nich teologia przyswaja sobie tresÂci
Objawienia w miareÎ jak saÎ one stopniowo wyjasÂniane przez SÂwieÎtaÎ TradycjeÎ,
Pismo SÂwieÎte i zÇywy UrzaÎd Nauczycielski KosÂcioøa. StosujaÎc drugaÎ zasadeÎ,
teologia stara sieÎ speønicÂ specyficzne wymogi rozumu przez refleksjeÎ spekulatywnaÎº (nr 65)23. NalezÇy dodacÂ, zÇe J. Wicks uzÇywa w tym wzgleÎdzie okresÂlenia
¹dwie fazy metody teologicznejº24 W pierwszej fazie swej pracy teolog sieÎga do
zÂroÂdeø, w drugiej ± dokonuje rozumowej refleksji nad tymi zÂroÂdøami. ¹Teologia
± podkresÂlaø kard. J. Ratzinger ± zÇyje z paradoksu zwiaÎzku wiary i wiedzy. Kto
chce usunaÎcÂ ten paradoks, znosi teologieÎ [...]. Wiara jest podarowanym nam
nowym poczaÎtkiem mysÂlenia, ktoÂrego my o wøasnych siøach nie moglibysÂmy
podjaÎcÂº25.
17

F. Ardusso, Magisterium KosÂcioøa. Posøuga søowa, KrakoÂw 2001, s. 32.
Benedykt XVI, Tradycja apostolska ± audiencja generalna, 3 maja 2006 r.
19
TamzÇe.
20
Benedykt XVI, Komunia w czasie ± Tradycja ± audiencja generalna, 26 kwietnia 2006 r.
21
TamzÇe.
22
Benedykt XVI, Sukcesja apostolska ± audiencja generalna, 10 maja 2006 r.
23
Jan Paweø II, Encyklika ¹Fides et ratioº, nr 65.
24
J. Wicks, Wprowadzenie do metody teologicznej, tøum. J. OzÇoÂg (MysÂl Teologiczna, t. 3),
KrakoÂw 1995, s. 35-38.
25
J. Ratzinger, Prawda w teologii, KrakoÂw 2001, s. 62-63.
18
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Â è TRWA W PRAWDZIE?
3. JAK KOSÂCIO

F. Ardusso, badajaÎc roÂzÇne KosÂcioøy czy WspoÂlnoty eklezjalne, zauwazÇa, zÇe
Î
sa one zgodne w tym, izÇ ¹trwanie KosÂcioøa w prawdzie jest przede wszystkim
i zasadniczo dzieøem Ducha SÂwieÎtegoº26. JednakzÇe takiej zgody juzÇ nie ma
w odniesieniu do ¹okresÂlenia posÂrednictwa ludzkiego i instytucjonalnego, ktoÂrym Duch SÂwieÎty moÂgøby sieÎ posøugiwacÂ dla zachowania KosÂcioøa w prawdzieº27. Wprawdzie caøe chrzesÂcijanÂstwo wskazuje BiblieÎ jako najwyzÇszaÎ reguøeÎ
wiary, ale juzÇ sam kanon ksiaÎg biblijnych i ich interpretacja nie saÎ jednolite.
Zasadniczo katolicy, prawosøawni i protestanci zgadzajaÎ sieÎ juzÇ dzisiaj, zÇe Pismo SÂwieÎte mozÇna w peøni zrozumiecÂ wyøaÎcznie dzieÎki Tradycji28. JednakzÇe
tylko katolicy wskazujaÎ, zÇe dopiero za posÂrednictwem UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa mozÇliwa jest autentyczna interpretacja Objawienia. Ten UrzaÎd
tworzaÎ ¹biskupi w komunii z nasteÎpcaÎ Piotra, Biskupem Rzymuº (KKK 85).
Ojcowie Soboru WatykanÂskiego II stwierdzajaÎ:
Zadanie autentycznego wyjasÂniania søowa BozÇego spisanego baÎdzÂ przekazanego
w Tradycji, powierzone zostaøo samemu tylko zÇywemu UrzeÎdowi Nauczycielskiemu
KosÂcioøa, ktoÂry autorytatywnie dziaøa w imieniu Jezusa Chrystusa. Ten UrzaÎd Nauczycielski nie jest ponad søowem BozÇym, lecz jemu søuzÇy, nauczajaÎc tylko tego, co zostaøo
przekazane. Z nakazu BozÇego i przy pomocy Ducha SÂwieÎtego pobozÇnie søucha on
BozÇego søowa, sÂwieÎcie strzezÇe i wiernie wykøada. I wszystko, co z tego jednego depozytu wiary czerpie, podaje do wierzenia jako objawione przez Boga (KO 10).

SÂw. Ireneusz w Adversus haereses (ok. 180 r.) odwoøaø sieÎ wyrazÂnie do
pojeÎcia sukcesji apostolskiej, wysteÎpujaÎc przeciw heretykom: ¹Tradycja ApostoøoÂw, ktoÂra zostaøa objawiona na caøym sÂwiecie, jest dosteÎpna w kazÇdym KosÂciele dla wszystkich, ktoÂrzy prawdziwie chcaÎ zobaczycÂ prawdeÎ. MozÇemy wyliczycÂ tych, ktoÂrzy zostali ustanowieni przez ApostoøoÂw jako biskupi w poszczegoÂlnych KosÂcioøach i saÎ ich nasteÎpcami azÇ do naszych czasoÂw. [...] Na podstawie
[...] sukcesji tradycja apostolska w KosÂciele i gøoszenie prawdy przechodzi azÇ do
nas. I jest to najpeøniejszy dowoÂd, zÇe w KosÂciele jest przechowana i przekazana
w prawdzie jedna i ozÇywiajaÎca wiara, od ApostoøoÂw azÇ do dzisiajº (III, 3, 1-3)29.
Wedøug H. Seweryniaka sukcesja apostolska to ¹nieprzerwany proces przekazu posøannictwa Dwunastu, dokonujaÎcy sieÎ w mocy Ducha SÂwieÎtego przez
sakramentalny akt sÂwieÎcenÂ biskupich dla zachowania tozÇsamosÂci ewangelicznej
KosÂcioøaº30.
26
27
28

1994.

29
30

Ardusso, dz. cyt., s. 71-72.
TamzÇe, s. 72.
Por. KO 8. Zob. Tradycja w KosÂciele, red. T. Dzidek, B. SienÂczak, J.D. Szczurek, KrakoÂw
SÂw. Ireneusz z Lyonu, ChwaøaÎ Boga zÇyjaÎcy czøowiek, KrakoÂw 1999, s. 36-39.
Seweryniak, Apologia pokolenia JP II, s. 267.
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Nauczania Magisterium Ecclesiae nie mozÇna jednak rozpatrywacÂ w oderwaniu od wyznania wiary caøego KosÂcioøa31. SoboÂr WatykanÂski II w konstytucji
dogmatycznej Lumen gentium zwroÂciø baczniejszaÎ uwageÎ na tzw. sensus fidelium, ktoÂry oznacza wyczucie reguøy wiary:
OgoÂø wierzaÎcych, majaÎcych namaszczenie od SÂwieÎtego (por. J 2,20.27), nie mozÇe zbøaÎdzicÂ w wierze i teÎ swojaÎ szczegoÂlnaÎ wøasÂciwosÂcÂ ujawnia przez nadprzyrodzony zmysø
wiary (sensus fidei) caøego ludu, gdy poczynajaÎc od biskupoÂw azÇ po ostatniego z wiernych sÂwieckich ujawnia on swaÎ powszechnaÎ zgodnosÂcÂ w sprawach wiary i moralnosÂci.
DzieÎki temu zmysøowi wiary, ktoÂry jest pobudzany i podtrzymywany przez Ducha
prawdy, Lud BozÇy pod przewodnictwem UrzeÎdu Nauczycielskiego ± za ktoÂrym idaÎc
wiernie, juzÇ nie ludzkie, lecz prawdziwie BozÇe przyjmuje søowa (por. 1 Tes 2,13) ±
niezachwianie trwa przy wierze raz przekazanej sÂwieÎtym (Jud 3), wnika w niaÎ gøeÎbiej
z pomocaÎ søusznego osaÎdu i w sposoÂb peøniejszy stosuje jaÎ w zÇyciu (KK 12).

Wedøug definicji J. Majewskiego ¹zmysø wiary to udzielona w chrzcie przez
Ducha SÂwieÎtego i podtrzymywana przez Niego zdolnosÂcÂ kazÇdego wierzaÎcego
do intuicyjnego, dosÂwiadczeniowego i przedpojeÎciowego poznania w miøosÂci
prawdy objawionej, trwania w niej i pojmowania tego, w co KosÂcioÂø wierzy i co
gøosi w okresÂlonym czasie i w okresÂlonej kulturzeº32. W tym konteksÂcie nalezÇy
wreszcie wysøuchacÂ gøosu kard. Ch. SchoÈnborna: ¹Dla Magisterium [KosÂcioøa]
± podobnie jak dla egzegezy i teologii ± ostateczny punkt odniesienia, zÂroÂdøo
i kryterium stanowi reguøa wiary. UrzaÎd Nauczycielski sprawdza, czy dane
twierdzenia teologii saÎ zgodne z taÎ reguøaÎ wiary. Gøosi oreÎdzie wiary w ciaÎgle
odnawianej wiernosÂci wobec tej reguøy. Z kolei egzegeza i teologia systematyczna mogaÎ w sposoÂb twoÂrczy wyjasÂniacÂ Pismo SÂwieÎte i odpowiadacÂ na wyzwania chwili obecnej wtedy tylko, kiedy ich poszukiwania i refleksja wyrastajaÎ
z zÇywego kontaktu z reguøaÎ wiary. «Zwykøy» wierny wreszcie, nie piastujaÎcy
w KosÂciele urzeÎdu nauczania czy poszukiwania prawdy, nie ma ani odrobineÎ
mniej dosteÎpu do wspoÂlnej podstawy wiary nizÇ biskupi i teologowie. Bo reguøa
wiary nie jest uzalezÇniona ani od urzeÎdu, ani od stanu wiedzy. W postaci okresÂlonego wyznania wiary (Credo) [...] stanowi ona raczej teÎ wspoÂlnaÎ podstaweÎ
wiary, ktoÂra juzÇ w KosÂciele starozÇytnym byøa warunkiem jednosÂci chrystologii
i teologii przy caøej ich roÂzÇnorodnosÂci, a takzÇe dzisiaj obejmuje oszaøamiajaÎcaÎ
niekiedy wielosÂcÂ sformuøowanÂ kosÂcielnych i teologicznych oraz wyznacza jej
graniceº33. Przez sensus fidei chrzesÂcijanin wiaÎzÇe sieÎ sÂcisÂle z zÇywaÎ TradycjaÎ
KosÂcioøa.
W odniesieniu do orzeczenÂ UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa ± jak przypomina W. Beinert ± nalezÇy zawsze pamieÎtacÂ, zÇe saÎ one takzÇe czeÎsÂciaÎ wyznania
31

Por. W. Beinert, Teologiczna teoria poznania, tøum. J. Fenrychowa (PodreÎcznik Teologii
Dogmatycznej, t 1, red. W. Beinert) KrakoÂw 1998, s. 260.
32
J. Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej (Dogmatyka, red. E. Adamiak,
A. Czaja, J. Majewski, t. 1), Warszawa 2005, s. 91.
33
Ch. SchoÈnborn, JednosÂcÂ w wierze, PoznanÂ 2000, s. 7.
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wiary caøego KosÂcioøa. Oznacza to, zÇe ¹recepcja [...] wypowiedzi UrzeÎdu Nauczycielskiego jest istotnym momentem w teologicznym procesie poznania. Nie
ma wprawdzie mocy prawnej w tym sensie, zÇe dopiero recepcja przez wierzaÎcych sprawiøaby, izÇ akt UrzeÎdu Nauczycielskiego staøby sieÎ wiaÎzÇaÎcy. UrzaÎd
Nauczycielski jest bowiem, podobnie jak zmysø wiary wierzaÎcych, instancjaÎ
rzaÎdzaÎcaÎ sieÎ wøasnymi prawami. Ale wøasÂnie z powodu tej samodzielnosÂci recepcja nie jest samym tylko aktem posøuszenÂstwa, lecz zgodaÎ wierzaÎcych na
podstawie ich wøasnego saÎduº34. Ponadto trzeba pamieÎtacÂ, zÇe ± jak kontynuuje
W. Beinert ± wszelka wypowiedzÂ tego UrzeÎdu ¹pozostaje wypowiedziaÎ ludzkaÎ
i jako taka jest bardziej lub mniej odpowiednia, rozumna, zrozumiaøa, dobrze
sformuøowana, zwiaÎzana z kontekstem historycznym. Z kazÇdego z tych powodoÂw mozÇe bycÂ ewentualnie sformuøowana na nowo, wøaÎczona w wieÎksze zespoøy, przedstawiona w sposoÂb bardziej zrozumiaøy. [...] Niezmienne pozostaje
zawsze tylko to, co dana wypowiedzÂ ma na mysÂli. [...] Wynika staÎd, zÇe nieomylnosÂcÂ danej wypowiedzi UrzeÎdu Nauczycielskiego nie chroni jej przed krytycznymi pytaniami ani tezÇ w zÇaden sposoÂb nie zamyka definitywnie procesu poznania prawdyº35.
4. BIBLIA JAKO FUNDAMENT

Zgodnie z dekretem Soboru WatykanÂskiego II Optatam totius, ¹studiowanie Pisma SÂwieÎtego [...] powinno bycÂ jakby duszaÎ caøej teologiiº (DFK 16).
SoboÂr wskazaø dwa ogoÂlne kryteria interpretacji Pisma SÂwieÎtego. Pierwsze
kryterium dotyczy zwracania uwagi na gatunki literackie Biblii:
ChcaÎc odkrycÂ zamiar hagiografoÂw, nalezÇy uwzgleÎdnicÂ [...] gatunki literackie. Niejednakowo bowiem podawana jest i wyrazÇana prawda w tekstach historycznych roÂzÇnego
typu, w prorockich, w poetyckich lub tezÇ w innych jeszcze rodzajach wypowiedzi. Jest
przeto konieczne, aby interpretator szukaø tego znaczenia, jakie w okresÂlonych okolicznosÂciach swego czasu i kultury hagiograf zamierzaø wyrazicÂ i rzeczywisÂcie wyraziø za
pomocaÎ stosowanych woÂwczas gatunkoÂw literackich (KO 12).

Drugie kryterium brzmi nasteÎpujaÎco:
Celem odszukania wøasÂciwego znaczenia tekstoÂw sÂwieÎtych z nie mniejszaÎ pieczoøowitosÂciaÎ nalezÇy uwzgleÎdnicÂ tresÂcÂ i jednosÂcÂ caøego Pisma, majaÎc na uwadze zÇywaÎ TradycjeÎ
caøego KosÂcioøa oraz analogieÎ wiary (KO 12)36.
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OdnoszaÎc sieÎ do roÂzÇnych sensoÂw Pisma SÂwieÎtego, Katechizm KosÂcioøa Katolickiego wskazuje ¹sens dosøownyº i ¹sens duchowyº; ten drugi dzieli sieÎ
jeszcze na ¹sens alegorycznyº, ¹sens moralnyº i ¹sens anagogicznyº37. Zgodnie
ze sÂredniowiecznym adagium, ¹sens dosøowny przekazuje czyny, alegoria prowadzi do wiary, sens moralny moÂwi, co nalezÇy czynicÂ, anagogia ± dokaÎd daÎzÇycÂº
(KKK 118). Katechizm KosÂcioøa Katolickiego okresÂla Chrystusa ¹jedynym
Søowem Pisma SÂwieÎtegoº (sÂroÂdtytuø przed nr 101), a Ducha SÂwieÎtego ± ¹Interpretatoremº Biblii (sÂroÂdtytuø przed nr 109). Przypomina roÂwniezÇ adagium
sÂw. Augustyna: ¹Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjasÂnienie w Nowymº (KKK 129).
Najbardziej drobiazgowo zagadnienie interpretacji Pisma SÂwieÎtego w KosÂciele przedstawiøa Papieska Komisja Biblijna w dokumencie L`interpretation de
la Bible dans l`Eglise (1993). Autorzy tego dokumentu wychodzaÎ od metody
historyczno-krytycznej.
Jest to metoda historyczna nie tylko dlatego, zÇe zajmuje sieÎ tekstami starozÇytnymi ±
w tym przypadku biblijnymi ± bada ich aspekt historyczny, ale takzÇe ± i mozÇe przede
wszystkim ± dlatego, zÇe usiøuje ukazacÂ procesy historyczne powstawania tekstoÂw biblijnych [...] Jest to metoda krytyczna, poniewazÇ odwoøuje sieÎ do kryterioÂw naukowych
obiektywnych, o ile to tylko jest mozÇliwe na poszczegoÂlnych etapach jej stosowania (od
krytyki tekstu poczynajaÎc, a na krytyce redakcji konÂczaÎc) [...] Jako metoda analityczna
pozwala traktowacÂ tekst biblijny w ten sam sposoÂb, jak traktuje sieÎ kazÇdy inny tekst
starozÇytny, napisany jeÎzykiem ludzkim38.

NasteÎpnie Autorzy dokumentu wyszczegoÂlniajaÎ kroki badawcze, ktoÂre egzegeta powinien poczynicÂ, aby zastosowana przez niego metoda historycznokrytyczna przyniosøa wøasÂciwe owoce:
Caøy szereg operacji naukowych otwiera uprawiana od dawna krytyka tekstu. OpierajaÎc sieÎ na sÂwiadectwie najstarszych i najlepszych reÎkopisoÂw øaÎcznie z papirusami,
tøumaczeniami starozÇytnymi i patrystycznymi, za pomocaÎ tej metody, stosujaÎc okresÂlone normy, ustala sieÎ tekst biblijny, w miareÎ mozÇliwosÂci jak najbardziej zblizÇony do
tekstu oryginalnego. Tekst jest poddawany nasteÎpnie analizie lingwistycznej (morfologia i syntaksa) i semantycznej, posøugujaÎcej sieÎ osiaÎgnieÎciami z zakresu filologii historycznej. Na tym etapie krytyka literacka proÂbuje ukazacÂ poczaÎtek i kres formowania
sieÎ jednostek tekstualnych, wieÎkszych i mniejszych, po to, by dostrzec spoistosÂcÂ tekstoÂw. [...] Analiza poszczegoÂlnych rodzajoÂw tekstoÂw pozwala okresÂlicÂ gatunek literacki,
sÂrodowisko, w jakim ten gatunek zaistniaø, jego cechy specyficzne, a takzÇe etapy ewolucyjne. Krytyka tradycji rozpatruje tekst w konteksÂcie tradycji na poszczegoÂlnych
etapach jej historycznego rozwoju. I wreszcie przychodzi krytyka redakcji, ktoÂra bada
modyfikacje, jakim tekst byø poddawany, zanim jeszcze przybraø swojaÎ ostatecznaÎ
postacÂ. WøasÂnie przy zastosowaniu krytyki redakcji bada sieÎ teÎ ostatecznaÎ postacÂ tek37
38
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stu, proÂbujaÎc ukazacÂ intencje decydujaÎce o takiej formie tekstu. [...] PoniewazÇ analizowany tekst przynalezÇy do jednego z gatunkoÂw literackich historycznych albo pozostaje w zwiaÎzku z okresÂlonymi wydarzeniami historycznymi, krytykeÎ literackaÎ uzupeønia sieÎ krytykaÎ historycznaÎ po to, zÇeby ukazacÂ wyrazÂniej wartosÂcÂ historycznaÎ tekstu
w dzisiejszym rozumieniu tego okresÂlenia39.

OceniajaÎc pozytywnie metodeÎ historyczno-krytycznaÎ, Autorzy dokumentu
Interpretacja Pisma SÂwieÎtego w KosÂciele stwierdzajaÎ, zÇe metodeÎ teÎ nalezÇy uzupeønicÂ innymi podejsÂciami do Biblii, aczkolwiek ¹zÇadna z metod naukowego
podejsÂcia do Biblii nie jest w stanie zmierzycÂ sieÎ z caøym bogactwem tekstoÂw
biblijnychº40. SposÂroÂd nowych metod analizy literackiej wymieniajaÎ: analizeÎ
retorycznaÎ, narratywnaÎ i semiotycznaÎ.
RetorykaÎ nazywamy sztukeÎ komponowania przekonywajaÎcych wywodoÂw. PoniewazÇ
zasÂ wszystkie teksty biblijne saÎ do pewnego stopnia okresÂlonaÎ formaÎ przekonywania,
posiadanie pewnej wiedzy z zakresu retoryki stanowi czeÎsÂcÂ nieodøaÎcznaÎ normalnego
wyposazÇenia kazÇdego egzegety41.
Egzegeza narratywna proponuje takaÎ metodeÎ pojmowania i komunikowania przekazu
biblijnego, ktoÂra zblizÇa sieÎ do formy opowiadania i dawania sÂwiadectwa ± zjawisko
szczegoÂlnie istotne w procesach porozumiewania sieÎ mieÎdzyludzkiego, charakterystyczne roÂwniezÇ dla Pisma SÂwieÎtego42.
Semiotyka opiera sieÎ na trzech pryncypiach albo gøoÂwnych zasadach. Zasada immanencji: kazÇdy tekst stanowi pewnaÎ caøosÂcÂ znaczeniowaÎ; przedmiotem analizy jest caøy
tekst, ale tylko tekst. [...] Zasada struktury tekstu: sens pojawia sieÎ tylko dzieÎki [...]
ukazaniu caøej siatki roÂzÇnych powiaÎzanÂ [...] poszczegoÂlnych jego elementoÂw. [...] Zasada gramatyki tekstu: kazÇdy tekst opiera sieÎ na pewnej gramatyce, czyli zbiorze
okresÂlonych reguø albo struktur43.

Metody literackie, chociazÇ niezbeÎdne, saÎ jednak niewystarczajaÎce, gdyzÇ
traktujaÎ one kazÇdy tekst w sposoÂb odizolowany. Tymczasem Pismo SÂwieÎte
nie jest zbiorem tekstoÂw pozbawionych zwiaÎzkoÂw mieÎdzy sobaÎ. Biblia stanowi swoistaÎ kolekcjeÎ sÂwiadectw tworzaÎcych jednaÎ wielkaÎ tradycjeÎ. W konsekwencji, egzegeta musi korzystacÂ takzÇe z metod opartych na tradycji. Autorzy
dokumentu Interpretacja Pisma SÂwieÎtego w KosÂciele wychodzaÎ od metody
¹kanonicznejº, wedøug ktoÂrej ¹Biblia jest traktowana jako norma wiary dla
spoøecznosÂci ludzi wierzaÎcychº44. NasteÎpnie wskazujaÎ metodeÎ odwoøywania
sieÎ do zÇydowskich tradycji interpretacyjnych i metodeÎ odwoøywania sieÎ do
historii oddziaøywania tekstu. Ta pierwsza wykorzystuje egzegezeÎ zÇydow39
40
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skaÎ45, druga zasÂ uwzgleÎdnia powazÇnie owoce lektury tekstu biblijnego na
przestrzeni dziejoÂw KosÂcioøa46.
KolejnaÎ grupeÎ stanowiaÎ metody odwoøujaÎce sieÎ do nauk humanistycznych.
Socjologiczne podejsÂcie do Biblii opiera sieÎ na jak najlepszej znajomosÂci uwarunkowanÂ spoøecznych, ekonomicznych i politycznych, charakterystycznych
dla sÂrodowisk, w ktoÂrych ksztaøtowaøy sieÎ tradycje biblijne47. Metoda odwoøywania sieÎ do antropologii kulturowej sieÎga jeszcze dalej ± do uwarunkowanÂ
kulturowych48. Psychologiczne i psychoanalityczne podejsÂcie do Biblii wreszcie
pomaga gøeÎbiej wniknaÎcÂ w sÂwiat biblijnych symboli49.
Kontekstualne podejsÂcie do Biblii bazuje na przekonaniu, zÇe do odczytania tekstu niezbeÎdne jest uwzgleÎdnienie aktualnego kontekstu. Na przykøad teologia wyzwolenia dokonuje egzegezy Biblii w konteksÂcie czynnego
solidaryzowania sieÎ z ucisÂnionymi, a teologia feministyczna w konteksÂcie
deprecjacji kobiet50. Praktyczne stosowanie metod odwoøujaÎcych sieÎ do kontekstu budzi pewne zastrzezÇenia, aczkolwiek nie tak wielkie, jak fundamentalistyczna lektura Pisma SÂwieÎtego, ktoÂra opiera sieÎ na zaøozÇeniu, zÇe ¹Biblia,
beÎdaÎc natchnionym i wolnym od bøeÎdu Søowem BozÇym, powinna bycÂ odczytywana oraz interpretowana dosøownie we wszystkich szczegoÂøach [...],
literalnieº51.
G. O'Collins i D. Kendall w pracy The Bible for Theology przedstawili
dziesieÎcÂ zasad korzystania z Biblii w teologii, ktoÂre wydajaÎ sieÎ miecÂ charakter
wybitnie ekumeniczny. Po pierwsze, teolog powinien bycÂ regularnym i wiernym
søuchaczem natchnionych tekstoÂw. Po drugie, jego rozumienie Biblii powinno
odbywacÂ sieÎ w konteksÂcie modlitwy, studium i czynu. Po trzecie, interpretacja
Pisma SÂwieÎtego powinna dokonywacÂ sieÎ we wspoÂlnocie zÇywej wiary posÂwiadczonej w klasycznych wyznaniach wiary. Po czwarte, teolog powinien uwzgleÎdniacÂ wszystkie teksty biblijne dotyczaÎce badanego zagadnienia. Po piaÎte, teolog
powinien kierowacÂ sieÎ konsensusem egzegetoÂw, odrzucajaÎc stanowiska skrajne. Po szoÂste, teolog powinien prowadzicÂ swoje badania w sÂwietle zasadniczych
tematoÂw i narracji biblijnych, takich jak przymierze czy zmartwychwstanie
ukrzyzÇowanego Jezusa. Po sioÂdme, teolog powinien liczycÂ sieÎ z zasadaÎ nieciaÎgøosÂci w ciaÎgøosÂci, szczegoÂlnie jesÂli chodzi o wydarzenia paschalne. Po oÂsme,
teolog powinien miecÂ sÂwiadomosÂcÂ, zÇe w doczesnosÂci poznajemy jedynie ¹po
czeÎsÂciº (1 Kor 13,12). Po dziewiaÎte, teolog powinien pozostawacÂ w zÇywym
45
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dialogu z filozofiaÎ. Po dziesiaÎte, teolog powinien troszczycÂ sieÎ o proces inkulturacji Biblii52.
Â COWY
5. WNIOSEK KON

Ekumenizm jest zjawiskiem wieloaspektowym i dynamicznym. Chodzi
w nim ostatecznie o przedstawienie w jeÎzyku ogoÂlnie zrozumiaøym rzeczywistosÂci Objawienia BozÇego. Ekumenizm jest wieÎc po prostu formaÎ teologii, skoro
teologia stanowi proces rozumienia wiary (intellectus fidei). Sytuacja ta wymaga
zatem od teologa zaroÂwno otwarcia sieÎ na Ducha SÂwieÎtego oraz pracowitego
studium, jak i zÇyczliwego dialogu z przedstawicielami innych wyznanÂ. Metodologia ekumenizmu polega na poszukiwaniu sÂwiatøa Ducha SÂwieÎtego, dzieÎki
ktoÂremu mozÇliwa jest wøasÂciwa interpretacja Objawienia. Ekumenizm, bazujaÎc
na Biblii i wspoÂlnocie Ludu BozÇego, nie tyle jest formaÎ uzgadniania kompromisoÂw, ile raczej racjonalnym odkrywaniem gøeÎbi zÇywej i ¹tej samejº wiary.
Ekumenizm oznacza ostatecznie poszukiwanie jednosÂci i swoistej ¹roÂwnowagiº
mieÎdzy BibliaÎ jako zapisem Objawienia i zÇywaÎ wiaraÎ caøego Ludu BozÇego.
ZÇadna dziedzina (dyscyplina) teologii nie mozÇe nie uwzgleÎdniacÂ wyzwanÂ rzucanych przez inne KosÂcioøy czy WspoÂlnoty eklezjalne. Teologowi katolickiemu
nie wolno wieÎc zamknaÎcÂ sieÎ na rozumienie wiary innych wyznanÂ, a inne wyznania nie mogaÎ zignorowacÂ nauczania UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa.
Dobry teolog jest z istoty rzeczy dobrym ¹ekumenistaÎº. W ekumenizmie chodzi
przeciezÇ o powszechne, a wieÎc jednomysÂlne wyrazÇenie wiary w jedynego Syna
BozÇego mocaÎ Ducha SÂwieÎtego na chwaøeÎ Boga Ojca.
Ecumenical Dimension of Theological Method
Summary
The article deals with the theme of the ecumenical dimension of theological
method. Since the union of Christians should be based on looking for the fullness
of Christian truth, each good theologian undertakes his work recognizing its ecumenical character. He is open to the Holy Spirit, the Bible, the voice of the Hierarchical
Magisterium and the sense of the faithful. He wants to understand in a systematic
and methodical way the common faith of all Christians. In consequence, to be
a Christian theologian means to be ecumenical.
S ø o w a k l u c z o w e: teologia, ekumenizm, ekumeniczny wymiar teologii
K e y w o r d s: theology, ecumenism, ecumenical dimension of theology
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